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37. นางสาวนันทนิตย เครือแปง  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ   กสส.2 
38. นายศักดิ์ศิริ  ศิริจารุจรรยากุล เจาพนักงานสงเสริมสหกรณชำนาญงาน  กสส.3 
39. นางนฤมล  คำมาบุตร เจาพนักงานสงเสริมสหกรณชำนาญงาน  กสส.3 
40. นางสาวสุทธาวรรณ แปงฝน  นักวิชาการสหกรณ    กสส.3 
41. นางสาวจุรีรัตน วงเวียน  นักวิชาการสหกรณชำนาญการ  กสส.4 



- 2 - 
42. นายสมบัติ  ชมภูศรี  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณชำนาญงาน  กสส.4 
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ผูไมมาประชุม 
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เร่ิมประชุม เวลา 09.30 น. 
 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ สหกรณจังหวัดลำปาง เปนประธานในที่ประชุมไดกลาวเปดประชุมและดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  ประธานฯ ไดกลาวแนะนำตัว และมอบนโยบายการปฏิบัติงานใหบุคลากรสำนักงานสหกรณจังหวัด
ลำปาง ไดรับทราบ ดังน้ี 
  1. มอบบัญชาของอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ (นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ)  
   1.1 มุ งเนนเรื ่องปริมาณธุรกิจ โดยเฉพาะสหกรณที ่ไดรับการสนับสนุนอุปกรณการตลาด 
จากโครงการไทยนิยมยั่งยืน และโครงการปรับโครงสรางการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร 
รองรับผลผลิตทางการเกษตร (งบโควิด - 19) ซึ่งอุปกรณการตลาดตองไดรับการใชประโยชน และในโครงการปรับโครงสราง
การผลิต ฯ ตองรายงานผลในเรื่องของการใชงานหรือเกิดการจางแรงงาน จึงขอมอบหมายใหกลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ และกลุมสงเสริมสหกรณที่เกี ่ยวของติดตามการใชอุปกรณการตลาดทุกเดือน และแนะนำสหกรณใหเพิ่มวาระ 
การติดตามการใชประโยชนของอุปกรณการตลาดที ่สหกรณไดร ับในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ  
และควรมีรายงานการประชุมท่ีเก่ียวของกับโครงการดวย 
  2. มอบหมายใหบุคลากรทุกทานศึกษา Action Plan ในเรื่องของการมอบหมายงานที่ปฏิบัติประจำ
และงานที่ตองไปแนะนำสงเสริมสหกรณที่รับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนใหมีความเขมแข็ง ในเรื่องของปริมาณธุรกิจ การแกไข
ขอสังเกตและขอบกพรองท่ีเกิดจากการปดบัญชี โดยใหผูชำระบัญชีดำเนินการสรุปข้ันตอนตาง ๆ สงใหกลุมจัดตั้งและสงเสริม
สหกรณ เพ่ือท่ีกลุมจัดตั้งฯ จะไดสรุปรายละเอียดท่ีชัดเจนเสนอสหกรณจังหวัดทราบตอไป 
  3. การทำคำสั่งสำนักงานสหกรณจังหวัดลำปาง เรื ่อง การปฏิบัติหนาที ่เวร และตรวจเวรประจำ
สถานที่ราชการ ใหกลุมสงเสริมสหกรณและนิคมสหกรณหางฉัตร จัดทำรายชื่อมอบหมายบุคคลเปนผูตรวจเวร และปฏิบัติ
หนาท่ีเวร สงใหฝายบริหารฯ เพ่ือจัดทำคำสั่งฯ เสนอสหกรณจังหวัดลงนามในคำสั่งสำนักงานสหกรณจังหวัดลำปาง ตอไป 
  4. กำหนดวันประชุมขาราชการ พนักงานราชการ ของสำนักงานสหกรณจังหวัดลำปาง ไมเกินวันท่ี 
25 ของทุกเดือน 
   
  มติท่ีประชุม รับทราบ มอบหมายใหทุกกลุมงานดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 

/ ระเบียบวาระ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 
 นางสาวกาญจนา ยะถา รักษาการในตำแหนงหัวหนาฝายบริหารทั่วไป แจงวา ฝายบริหารทั่วไป 
ไดบันทึกรายงานการประชุมขาราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564  
ลงในเว็บไซตสำนักงานสหกรณจังหวัดลำปาง http://web.cpd.go.th/lampang/index.php และไลนกลุมของสำนักงาน
สหกรณจังหวัดลำปาง เพื ่อใหผู ที ่เกี ่ยวของไดรับทราบและตรวจสอบความถูกตอง รวมทั้งดำเนินการตามมติที ่ประชุม  
หากมีขอแกไขขอใหแจงฝายบริหารท่ัวไปดำเนินการ 
   
 มติท่ีประชุม   นายสมาน สุภัควาณิชย ผูอำนวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการ
สหกรณ ขอปรับเนื ้อหาการบันทึกรายงานการประชุม และเมื ่อดำเนินการปรับปรุงขอความแลวจะแจงฝายบริหารฯ  
ดำเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือทราบ 
 3.1 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 นางสาวเนาวนิตย โพธิ์ศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผน ไดชี้แจงแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังน้ี 
 1. แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 ผลผลิต สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหมีความเขมแข็งตามศักยภาพ 
 กิจกรรมหลัก สงเสริมและพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกร 
 กิจกรรมรอง สงเสริมและพัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตรกร ใหมีความเขมแข็งตามศักยภาพ 
 กิจกรรมรอง สงเสริมและพัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตรกร ใหมีความเขมแข็งตามศักยภาพ (รายจาย 
เพ่ือการลงทุน) ครุภัณฑ : เครื่องปรับอากาศ, ท่ีดินและสิ่งกอสราง : ปรับปรุงอาคารกลุมสงเสริมสหกรณ 1 
 กิจกรรมรอง ออกหนังสือรับรองการทำประโยชนในท่ีดินพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ โดยมีเปาหมาย ดังน้ี 
 - กสน. 3 จำนวน 90 ไร /กสน.5 จำนวน 13 ไร /การสำรวจวงรอบ - รายแปลง จำนวน 80 ไร 
 กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 กิจกรรมรอง สงเสริมและพัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตรกรใหมีความเขมแข็งตามศักยภาพ (รายจาย 
เพ่ือการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ) เครื่องคอมพิวเตอร,โนตบุค,เครื่องพิมพ และชุดโปรแกรม จำนวน 5 ชุด 
 2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ คาใชจายบุคลากรภาครัฐกรมสงเสริมสหกรณ 
 3.  แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม  
  1) โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 
  กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง 
  กิจกรรมรอง สงเสริมและพัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง 
  - งบเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณในพื้นที่โครงการหลวง (จัดจาง
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานในสหกรณ 1 อัตรา) 
  - งบดำเนินงาน คาใชจายในงานสงเสริมและพัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตรกรใหมคีวามเขมแข็งตาม
ศักยภาพ 
  2) โครงการสงเสริมการดำเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
  กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
  กิจกรรมรอง สงเสริมและพัฒนาสหกรณ/กลุ มเกษตรกรในพื ้นที ่โครงการอันเนื ่องมาจาก
พระราชดำร ิ
  
 
 
 
 

/ 4. แผนงาน... 
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 4. แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 กิจกรรมหลัก ชวยเหลือดานหน้ีสินสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
 - งบเงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยดอกเบ้ียเงินกูใหแกสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
นางสาวกาญจนา ยะถา รักษาการในตำแหนงหัวหนาฝายบริหารทั่วไป ไดแจงเพิ ่มเติมวา ทุกแผนงานที่ไดชี ้แจงขางตน 
ไดนำลงเว็บไซตของสำนักงานสหกรณจังหวัดลำปางเรียบรอยแลว ทุกทานสามารถเขาไปดูรายละเอียดของแผนงานทุกกิจกรรม 
ไดท่ีเมนูเก่ียวกับหนวยงาน > แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ > แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
  
 มติท่ีประชุม รับทราบ มอบหมายใหทุกกลุมงานดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 
 
 3.2 การใชระบบงานบริหารจัดการและติดตามประเมินโครงการ (E-Project) 
 นางสาวกาญจนา ยะถา รักษาการในตำแหนงหัวหนาฝายบริหารทั่วไป แจงวาตามที่กองแผนงาน 
ไดปรับปรุงการใชระบบงานบริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการของกรมสงเสริมสหกรณ (E-Project) รูปแบบใหม 
ซึ่งแบงออกเปน 2 กิจกรรม คือ ระบบบันทึกการแนะนำสงเสริมสหกรณและกลุมเกษตรกร ผูรับผิดชอบคือกลุมสงเสริม
สหกรณ 1 – 4 และนิคมสหกรณหางฉัตร และระบบบริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการ ผูรับผิดชอบคือกลุมงาน
วิชาการ นิคมสหกรณหางฉัตรในสวนของของกิจกรรมอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ และการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน 
ในที่ดินฯ ซึ่งผูที่เกี่ยวของไดอบรมรวมกับกองแผนงานผานระบบ Zoom เมื่อวันที่ 8 และ 14 ธันวาคม 2564 ในเบื้องตน 
ฝายบริหารทั่วไปไดติดตามความกาวหนาของระบบมาโดยตลอด ซึ่งพบวาระบบยังอยูในระหวางปรับปรุง โดยระหวางรอ 
ใหระบบใชงานไดน้ี ใหเตรียมพรอมขอมูลดานแผนแนะนำสงเสริมรายแหง และเมื่อระบบเปดแลวจะทำใหสามารถดำเนินการ
รายงานไดทันที  
 ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมวา การขับเคลื่อนสหกรณใหมีความเขมแข็ง การเลื่อนระดับชั้น การรักษา
คุณภาพ หรือทุกอยางที่เกี่ยวของกับกิจการของสหกรณ เปนหนาที่ของเจาหนาที่สงเสริมสหกรณที่ตองไปประชุมรวมกับ
คณะกรรมการฯ แนะนำใหสหกรณเพิ่มเปนวาระติดตาม และติดตามผลการดำเนินงานเปนประจำทุกเดือน ทุกโครงการ 
ที่กรมสงเสริมสหกรณสนับสนุนงบประมาณ สหกรณตองมีแผนการใชงาน ทั้งนี้ ถาระบบใชงานไดชัดเจนแลว ใหทุกทาน 
วางแผนการปฏิบัติงาน และกำหนดตารางการปฏิบัติงานของทุกโครงการใหสอดคลองกับแผนการสงเสริม 
 
 มติท่ีประชุม รับทราบ มอบหมายใหทุกกลุมงานดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 
  
 3.3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป 2564 (Annual Report) 
 นางสาวกาญจนา ยะถา รักษาการในตำแหนงหัวหนาฝายบริหารทั่วไป แจงวาฝายบริหารทั่วไป  
ไดรวบรวมขอมูลจากทุกกลุมในสวนที่เกี่ยวของ ทั้งฐานขอมูลทั่วไป งานแนะนำสงเสริม งานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน 
กิจกรรมโดดเดนสำคัญของสำนักงานฯ จัดทำเปนรูปเลมรายงานประจำป และนำข้ึนเว็บไซตสำนักงานฯ เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 
2565 และรายงานกองแผนงานเรียบรอยแลว ทันตามกำหนดเวลา และขอขอบคุณผู ท ี ่ม ีส วนเกี ่ยวของทุกทาน  
ในการสนับสนุนขอมูลทั้งหมด หากตองการปรับปรุงขอมูลสวนไหนเพื่อใหขอมูลมีความถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น สามารถแจง
เพ่ิมเติมไดท่ีฝายบริหารท่ัวไป 
 ประธานฯ แนะนำใหบุคลาการท่ีเปนผูรับผิดชอบสามารถชวยกันปรับปรุงขอมูลใหมีความถูกตอง  
และกระชับท่ีสุด 
   
 มติท่ีประชุม รับทราบ มอบหมายใหทุกกลุมงานดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 
 
  
 
 
 
 
 

/ 3.4 การทำขาว... 
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 3.4 การทำขาวประชาสัมพันธการแนะนำสงเสริม 
 ประธานฯ แจงวา การเขียนขาวประชาสัมพันธควรมุงเนนนโยบายในการสงเสริมสหกรณ เนื้อหาขาว 
ใหทันสมัย นาสนใจ พรอมแนบรูปภาพปฏิบัติงานเก็บไวในไลนกลุมประชาสัมพันธ 
 นายสมาน สุภัควาณิชย ผูอำนวยการกลุมสงเสริมและบริหารการจัดการสหกรณ ประธานคณะทำงาน
ประชาสัมพันธ ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา การทำขาวประชาสัมพันธมีภาพการปฏิบัติงานเก็บไวเรียบรอยแลว และแนวทางการเขียนขาว
จะแบงเปน 2 กรณี คือ การเขียนพาดหัวขาวใหโดดเดน นาสนใจ ในเรื่องของการแนะนำสงเสริมสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
 
ตามงานนโยบาย และการเขียนตามแนวทางเดิม ในเรื ่องของขาวปกติตามแผนปฏิบัติงาน ทั้งนี ้ จะกำหนดการประชุม
คณะทำงานประชาสัมพันธเพ่ือรวมกันกำหนดแนวทางการเสนอขาวตอไป 
  
 มติท่ีประชุม รับทราบ มอบหมายใหคณะทำงานประชาสัมพันธดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 4.1 ฝายบริหารท่ัวไป 
 นายศิวกร แกมสาน เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน ไดชี ้แจงผลการเบิกจายงบประมาณตามแผน 
ปฏิบัติงานป พ.ศ.2565 ณ วันที่ 17 มกราคม 2565 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จำนวน 5,345,468.40 บาท เปาหมาย 
การเบิกจายรอยละ 75 ผลการเบิกจาย จำนวน 2,782,898.13 บาท ยอดคงเหลือ จำนวน 2,562,570.27 บาท  
คิดเปนรอยละ 52.06 
  4.1.1 ผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานป พ.ศ.2565 (กลุมงาน) ณ วันท่ี 17 
มกราคม 2565 เปาหมายการเบิกจาย ประจำเดือนมกราคม 2565 (รอยละ 75) 

กลุม งบตามแผน 
(บาท) 

งบไดรบัโอน 
(บาท) 

ผลการเบิกจาย 
(บาท) 

ใบสำคัญรอ
เบิกจาย (บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ผลการเบิกจาย 
(รอยละ) 

กสส.1 9,877,308.40 56,847.00 22,492.00 4,500.00 34,355.00 47.48 
กสส.2 9,877,308.40 43,112.00 23,133.21 - 19,978.79 53.66 
กสส.3 9,877,308.40 20,034.00 8,000.00 1,000.00 12,034.00 44.92 
กสส.4 9,877,308.40 24,219.00 10,600.00 3,500.00 13,619.00 58.22 
นิคมฯ 9,877,308.40 24,091.00 11,920.00 862.00 12,171.00 53.06 
กตส. 9,877,308.40 14,400.00 2,000.00 - 12,400.00 13.89 
กจส. 9,877,308.40 53,700.00 42,600.00 - 11,100.00 79.33 
กบส 9,877,308.40 875,465.40 2,000.00 873,495.40 873,495.40 100 
กพส. 9,877,308.40 6,480.00 2,000.00 - 4,480.00 30.86 
ฝบท. 9,877,308.40 4,227,090.00 2,658.152.92 177,420.80 1,568,937.08 67.08 
รวมทั้งสิ้น 9,877,308.40 5,345,468.40 2,782,898.13 1,060,778.20 2,562,570.27  

 ทั้งนี ้ กรมสงเสริมสหกรณ แจงติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 เดือนกุมภาพันธ รอยละ 94 เดือนมีนาคม รอยละ 100 

 ประธานฯ แจงวาใหทุกกลุมงานเรงรัดการเบิกจายใหเปนปจจุบัน และสงใบสำคัญ ภายในวันที่ 25 
มกราคม 2565 (ไมลงนามยอนหลัง) และวางแนวทางการเบิกจายในครั้งตอไป โดยกำหนดสงใบสำคัญทั้งหมด ภายในวันท่ี 
10 ของทุกเดือน และสงอีกครั้ง ไมเกินวันท่ี 25 ของทุกเดือน และขอความรวมมือทุกกลุมงานดำเนินการเบิกจายงบประมาณ
ใหสอดคลองกับแนวทางที่กรมสงเสริมสหกรณกำหนด อีกทั้งในเรื่องของการเบิกคาน้ำมันรถราชการ ใหแนบเอกสารสมุด
ประจำรถพรอมรับรองสำเนาถูกตอง และบันทึกสมุดประจำรถทุกครั้ง ในสวนของการขออนุญาตไปราชการ ใหแนบเอกสาร
แผนการปฏิบัติงานดวย 

 มติท่ีประชุม รับทราบ มอบหมายใหทุกกลุมงานถือปฏิบัติตามแนวทางการเบิกจายของสำนักงาน 
สหกรณจังหวัดลำปางโดยเครงครัด 
 
 
 

/ 4.2 กลุมจดัตั้ง... 
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 4.2 กลุมจัดต้ังและสงเสริมสหกรณ 

 นายเอกวัฒน ไชยสมบูรณ ผู อำนวยการกลุมจัดตั ้งและสงเสริมสหกรณ ไดชี ้แจงรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ  ดังน้ี 

  4.2.1 การจัดต้ังสหกรณใหม 
  นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนสหกรณออมทรัพย โกลด อินเตอรพลัส จำกัด เมื่อวันท่ี 

27 ธันวาคม 2564 เลขทะเบียนสหกรณที่ 5200000125646 ประเภทสหกรณออมทรัพยในสถานประกอบการภายใน
บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ท่ีตั้ง 268 หมูท่ี 1 ตำบลหนองหลม อำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง สมาชิกแรกตั้ง 
จำนวน 74 คน ทุนเรือนหุน 722,680 บาท (หุนแรกตั้ง 72,268 หุน มูลคาหุนละ ๆ 10 บาท) สหกรณมีปสิ้นสุดบัญชี  
30 พฤศจิกายน ของทุกป โดยสหกรณตองจัดประชุมใหญสามัญครั ้งแรก (ภายใน 90 วัน) วันที่ 27 มีนาคม 2565  
ซึ่งสหกรณออมทรัพย โกลด อินเตอรพลัส จำกัด อยูในการกำกับ ดูแลของกลุมสงเสริมสหกรณ 2 และฝายบริหารทั่วไป 
จะดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานเสนอใหสหกรณจังหวัดลำปางลงนามตอไป 

  4.2.2 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  - ผานเกณฑมาตรฐาน  57 แหง 
  - ไมผานเกณฑมาตรฐาน  24 แหง 
  รวม     81 แหง 
  4.2.3 ผลการจัดมาตรฐานกลุมเกษตรกร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  - ผานเกณฑมาตรฐาน  60 แหง 
  - ไมผานเกณฑมาตรฐาน    4 แหง 
  รวม     64 แหง 
  4.2.4 ระดับชั้นความเขมแข็งของสหกรณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  - ช้ัน 1    22 แหง 
  - ช้ัน 2    59 แหง 
  - ช้ัน 3       - แหง 
  - ช้ัน 4      3 แหง 
  รวม    84 แหง 
  4.2.5 ระดับชั้นความเขมแข็งของกลุมเกษตรกร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  - ช้ัน 1                  - แหง 
  - ช้ัน 2    63 แหง 
  - ช้ัน 4      1 แหง 
  รวม    64 แหง 
  4.2.6 การดำเนินธุรกิจและการใหบริการแกสมาชิก (การมีสวนรวม) ดังนี้ 
  1) การมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ 2564 
  - นอยกวารอยละ 60  17 แหง 
  - รอยละ 60 - 69   10 แหง 
  - มากกวา/เทากับรอยละ 70  57 แหง 
  รวม    84 แหง 
  2) การมีสวนรวมของสมาชิกกลุมเกษตรกร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  - นอยกวารอยละ 60  35 แหง 
  - รอยละ 60 - 69     5 แหง 
  - มากกวา/เทากับรอยละ 70  24 แหง 
  รวม    64 แหง 
  
 
 
 

/ 4.2.7 ผลการปฏิบัติ... 
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  4.2.7 ผลการปฏิบัติงานการชำระบัญชีสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9 แหง ดังนี ้

สหกรณ/กลุมเกษตรกร ขั้นตอนการชำระบัญช ี
1. สหกรณผูปลูกกระเทียและหอมแดงวังเหนือ จำกัด 
(นางสาวจุรีรัตน วงเวียน ผูชำระบัญชี) 

ขั้นตอนที่ 5 อนุมัติงบดุลจากที่ประชุมใหญ/นทส.  
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 

2. สหกรณบริการสวนปาลำปาง จำกัด 
(นายณรงคฤทธิ์ กุลกฤตยารัตน ผูชำระบัญชี) 

ขั้นตอนที่ 7 สงรายงานการชำระบัญชี  
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 

3. กลุมเกษตรกรเล้ียงสัตวเมืองยาว 
(นางสาวอรทัย สันเทพ ผูชำระบัญชี) 

ขั้นตอนที่ 5 อนุมัติงบดุลจากที่ประชุมใหญ/นทส. 
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 

4. กลุมเกษตรกรผูเล้ียงสัตวพัฒนาบานหนองหลาย 
(นางสาวขวัญฤทัย แกวชุม ผูชำระบัญชี) 

ขั้นตอนที่ 5 อนุมัติงบดุลจากที่ประชุมใหญ/นทส.  
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563 

5. กลุมเกษตรกรทำไรวังใต 
(นางสาวเอมอร จันทรเปงผัด ผูชำระบัญชี) 

ขั้นตอนที่ 5 อนุมัติงบดุลจากที่ประชุมใหญ/นทส.  
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 

6. กลุมเกษตรกรผูปลูกขาวสายน้ำแรแจซอน 
(นางสาวจุรีรัตน วงเวียน ผูชำระบัญชี) 

ขั้นที่ 1 ประกาศ/เผยแพรการเลิกและผูชำระบัญชี 
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 

7. กลุมเกษตรกรทำนาบานแหง 
(นางประนอม ชมภูสืบ ผูชำระบัญชี) 

ขั้นที่ 1 ประกาศ/เผยแพรการเลิกและผูชำระบัญชี 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 

8. กลุมเกษตรกรทำสวนจางเหนือ 
(วาที่รอยตรีหญิงปาณิสรา ไชยแกว ผูชำระบัญชี) 

ขั้นที่ 1 ประกาศ/เผยแพรการเลิกและผูชำระบัญช ี
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 

9. สหกรณการเกษตรเมืองงาว จำกัด 
ชำระบัญชีตามกฎหมายลมละลาย 

ขั้นที่ 6 ดำเนินการจัดการทรัพยสินและหนี้สิน 
 

 
 มติท่ีประชุม รับทราบ มอบหมายใหกลุ มจัดตั ้งและสงเสริมสหกรณจัดประชุมผู ชำระบัญชี  
พรอมเชิญเจาหนาท่ีสำนักงานตรวจบัญชีเขารวมดวย 
  
 4.3 กลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ 
 นายสมาน สุภัควาณิชย ผูอำนวยการกลุมสงเสริมและบริหารการจัดการสหกรณ ไดชี้แจงรายงานผล
การปฏิบัติงานของกลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ  ดังน้ี 
  4.3.1 กองทุนพัฒนาสหกรณ 
  1) ติดตามผลการใชเงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ ครั้งท่ี 1 

สหกรณ สัญญาเลขที ่ จำนวนเงิน วัตถุประสงค 
1. สหกรณการเกษตรตำบลแมสุก จำกัด ลป.64-00002 600,000 ใหสมาชิกกูยืม 
2. สหกรณการเกษตรบานปางมวง จำกัด ลป.64-00001 600,000 ใหสมาชิกกูยืมจัดหาปุย 
3. สหกรณการเกษตรวังเหนือ จำกัด ลป.64-00003 4,000,000 จัดหาสินคามาจำหนาย 
4. สหกรณการเกษตรงาวพัฒนา จำกัด ลป.64-00006 1,000,000 ใหสมาชิกกูยืม 

 ท้ังน้ี ใหสงสำนักงานสหกรณจังหวัดลำปาง ภายในวันท่ี 20 มกราคม 2565 
  2) ติดตามเรงรัดหน้ีเงินกองทุนพัฒนาสหกรณท่ีจะถึงกำหนดชำระ 
 สหกรณการเกษตรเมืองลำปาง จำกัด ครบกำหนดชำระหนี้ งวดที่ 1 วันที่ 14 ธันวาคม 2564  
จำนวนเงิน 465,000 บาท (พรอมคาฤชาธรรมเนียมในสวนที่ศาลไมสั่งคืน จำนวน 12,328 บาท) ตามคดีหมายเลขดำท่ี 
438/2563 จำนวน 3,716,513.70 บาท แบงชำระเปน 8 งวด 
  3) กำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ ครั ้งที ่ 1/2565 
ภายในเดือนกุมภาพันธ 2565 ท้ังน้ี ใหเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ สงแบบวิเคราะหและคำขอกูของสหกรณ สงใหกลุมสงเสริม
และพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ ภายในวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2565 
  4.3.2 กองทุนสงเคราะหเกษตรกร 
  1) ติดตามเรงรัดหน้ีกองทุนสงเคราะหเกษตรกร 
  - โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกลุ มเกษตรกรเพื ่อเข าถึงแหลงเง ินทุนในการผลิต 
และการตลาด 

/ กลุมเกษตรกร... 
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กลุมเกษตรกร สัญญาสิ้นสุดวันที ่ จำนวนเงิน สถานะ 

1. กลุมเกษตรกรทำไรสบปราบ 28 ก.พ. 65 300,000  
2. กลุมเกษตรกรทำนาตำบลสมัย 28 ก.พ. 65 250,000  
3. กลุมเกษตรกรทำไรบานรอง 28 ก.พ. 65 300,000  
4. กลุมเกษตรกรทำสวนปงแสนทอง 28 ก.พ. 65 400,000  
5. กลุมเกษตรกรทำสวนตำบลปงเตา 28 ก.พ. 65 300,000 ชำระแลว 
6. กลุมเกษตรกรทำไรเมืองมาย 28 ก.พ. 65 400,000  
7. กลุมเกษตรกรนารองเคาะ 28 ก.พ. 65 400,000  
8. กลุมเกษตรกรทำไรรองเคาะ 28 ก.พ. 65 800,000  
9. กลุมเกษตรกรทำสวนนาแกว 28 ก.พ. 65 150,000  
10. กลุมเกษตรกรทำนาเกาะคา 28 ก.พ. 65 100,000  
11. กลุมเกษตรกรทำนาหนองหลม 28 ก.พ. 65 800,000  
12. กลุมเกษตรกรทำนานาแสง 28 ก.พ. 65 160,000 ชำระแลว 
13. กลุมเกษตรกรทำนาลุมน้ำจาง 28 ก.พ. 65 80,000  
14. กลุมเกษตรกรทำนาเสริมขวา 28 ก.พ. 65 80,000  
15. กลุมเกษตรกรทำสวนผสมผสานเวียงตาล 28 ก.พ. 65 500,000  
16. กลุมเกษตรกรทำไรน้ำโจ 28 ก.พ. 65 300,000  

  - โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสรางระบบน้ำในไรนาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 
กลุมเกษตรกร ชำระงวดแรก จำนวนเงิน 

ชำระ 4 งวด ๆ ละ รอยละ 25 
สถานะ 

1. กลุมเกษตรกรทำสวนตำบลลำปางหลวง 28 ก.พ. 65 25,000  
2. กลุมเกษตรกรทำสวนผสมผสานเวียงตาล 28 ก.พ. 65 12,500  
3. กลุมเกษตรกรเล้ียงสัตววอแกว 28 ก.พ. 65 12,500  
4. สหกรณโคนมนครลำปาง จำกัด 28 ก.พ. 65 25,000  
5. สหกรณนิคมหางฉัตร จำกัด 28 ก.พ. 65 37,500  

  4.3.3. โครงการลดดอกเบ้ียเงินกูใหเกษตรกรสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
   มีสหกรณไดรับจัดสรร ป 2565 จำนวน 15 แหง กลุ มเกษตรกร ไดร ับจัดสรร 
ป 2565 จำนวน 12 แหง รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,746,990.82 บาท โดยแบงเปน 2 งวด งวดที่ 1 จำนวน 873,495.40 
บาท และงวดที่ 2 จำนวน 873,495.42 บาท โดยมีกำหนดการเบิกจายเงินชดเชยดอกเบี้ยฯ งวดที่ 1 ในเดือนมกราคม 
2565 และงวดท่ี 2 ในเดือนมิถุนายน 2565 
   4.3.4 การรายงานขอมูลทางการเงิน ตามกฎกระทรวงการดำเนินงานการกำกับดูแลสหกรณ
ออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 หมวด 5 การบัญชีและการรายงานขอมูล 
   คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ ท่ี 15 - 17 /2560 ยกเลิกการรายงานขอมูล 8 แบบเดิม 
และใหสหกรณจังหวัดงดเวนการรายงานขอมูลจนกวาจะมีกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของมีผลบังคับใช ดังน้ี 
   1) แบบรายงานที่ 7 การดำรงสินทรัพยสภาพคลองใหรายงานขอมูลตามกฎกระทรวง
วาดวยการดำรงสินทรัพยสภาพคลอง พ.ศ. 2550 และจัดสงให สสจ. และสสพ. 1 - 2 
   2) แบบรายงานที่ 10 ใหยกเวนการรายงานขอมูลเฉพาะ สอ. และสค.ที่ไมไดหักงวด
ชำระหน้ี ณ ท่ีจาย 
   3) แบบรายงานท่ี 11 ใหสหกรณงดเวนการรายงานขอมูล 
   สำหรับ Username และ Password สำหรับการเขาใชงาน กรมสงเสริมสหกรณ 
ไดจัดสงใหกับสหกรณที่มีสินทรัพยตั้งแต 1,000 ลานบาท ขึ้นไปแลว หลักจากการอบรมชี้แจงการใชงานระบบ โดยใหเริ่ม
รายงานขอมูลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 ไดที่ http://office.cpd.go.th/cfc/ เมนูการรายงานขอมูลตามกฎกระทรวงฯ 
และสหกรณท่ีประชุมใหญหลังวันท่ี 1 มกราคม 2565 ใหรายงานรายป ณ สิ้นปบัญชี 64 ดังน้ี 
   1) แบบรายงานท่ี 1 งบแสดงฐานะทางการเงิน 
   2) แบบรายงานท่ี 2 งบกำไรขาดทุน 
   3) แบบรายงานท่ี 10 การจัดช้ันสินทรัพยและการกันสำรอง 
   4) แบบรายงานท่ี 14 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 
    

/ ท้ังน้ี ... 
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   ทั ้งนี ้ สหกรณที ่ประชุมใหญกอนวันที ่ 1 มกราคม 2565 ใหเริ ่มรายงานขอมูล 
ในปบัญชีถัดไป และสำหรับการขอขยายระยะเวลารายงานขอมูล ใหสงคำขอขยายระยะเวลาไดท่ีสำนักงานสหกรณจังหวัด 
   ปฏิทินการสงแบบรายงาน 
   1) แบบรายเดือน รายงานภายในวันท่ี 25 ของเดือนถัดไป 
   2) แบบราย 6 เดือน  
   - รอบแรก ใชขอมูลสิ้นเดือนมีนาคม รายงานภายในวันท่ี 25 เมษายน 
   - รอบสอง ใชขอมูลสิ้นเดือนกันยายน รายงานภายใน 25 ตุลาคม 
   3) แบบรายป รายงานภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีท่ีประชุมใหญอนุมัติงบการเงินประจำป 
   4) ใชขอมูลจากงบทดลอง (ไมตองรายงาน) 

สถาบัน การอบรม การรายงาน 
สหกรณมีสินทรัพยเกิน 5,000 ลานบาท ขึ้นไป 
1. สหกรณออมทรัพยครูลำปาง 

/ / 

สหกรณมีสินทรัพย 1,000 - 5,000 ลานบาท 
1. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลำปาง 
2. สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาลำปาง 
3. สหกรณออมทรัพยตำรวจภูธรลำปาง 
4. สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลลำปาง 

/ x 

สหกรณมีสินทรัพยนอยกวา 1,000 ลานบาท x  
สหกรณออมทรัพย จำนวน 4 แหง เมษายน - พฤษภาคม 2565 x 
สหกรณเครดิตยูเน่ียน จำนวน 22 แหง กรกฎาคม - สิงหาคม 2565 x 
   

 4.3.5 โครงการแกไขปญหาหนี้คางชำระของสมาชิกสหกรณ 
   1) สหกรณนิคมหางฉัตร จำกัด 
   2) สหกรณการเกษตรหางฉัตร จำกัด 
   3) สหกรณการเกษตรสบปราบ จำกัด 
   4) สหกรณการเกษตรเกาะคา จำกัด 
   5) สหกรณการเกษตรแมทะ จำกัด 
   6) สหกรณการเกษตรวังเหนือ จำกัด 
   7) สหกรณการเกษตรเสริมงาม จำกัด 
   8) สหกรณผูปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด 
  ทั้งนี้ ขอใหสหกรณจัดสงแบบรายงานการแกไขปญหาหนี้คางชำระ สงใหสำนักงานสหกรณ
จังหวัดประจำ ไมเกินวันท่ี 5 ของทุกเดือน 
  4.3.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการใหบริการของกองทุนและแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ” 
   จัดโครงการประชุมฯ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมือง
ลำปาง จังหวัดลำปาง มีผูเขาประชุม จำนวน 30 คน 
  4.3.7 ผลการขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับความเขมแข็งของสหกรณ  
  การบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล/การควบคุมภายในของสหกรณ/กลุมเกษตรกร) 

ตัวชี้วดั แผน ป 64 ผล ป 65 แผน ป 65 เปาหมาย 
สหกรณภาคการเกษตร (ผานการประเมินการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน
ระดับพอใชขึ้นไป  ไมนอยกวารอยละ 90) (สหกรณทั้งหมด 37 แหง)  
ได RQ 2 แลว 4 แหง 
1. รักษา (ผลการประเมินจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในระดับดี และดีมาก 
ได RQ 2 แลว  4  แหง 
2. ยกระดับ (ยกระดับจากระดับพอใชขึ้นไปอยางนอยหนึ่งระดับ) 
ได RQ 2 แลว  -   แหง 
3. ยกระดับจากระดับตองปรับปรุง/ไมมีการควบคุมภายในขึ้นไปหนึ่งระดับ 
ได RQ 2 แลว   -  แหง 

33 
 
 

20 
 

5 
 

12 

25 
 
 

20 
 

0 
 

12 

34 
 
 

20 
 

4 
 

13 

34 
 
 

11 
 

6 
 

20 

/ ตัวช้ีวัด... 
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ตัวชี้วดั แผน ป 64 ผล ป 65 แผน ป 65 เปาหมาย 

กลุมเกษตรกร (ผานการประเมินการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในระดับดีขึ้นไป 
ไมนอยกวารอยละ 25) (กลุมเกษตรกรทั้งหมด 64 แหง) 
1. รักษา (ผลการประเมินจัดชั้นคุณภาพควบคุมภายในระดับดี และดีมาก) 
ได RQ 2 แลว - แหง 
2. ยกระดับ (ยกระดับจากระดับพอใชไปอยางนอยหนึ่งระดับ) 
ได RQ 2 แลว - แหง 
3. ยกระดับจากระดับตองปรับปรุง/ไมมีการควบคุมภายในขึ้นไปหนึ่งระดับ 
ได RQ 2 แลว - แหง 

16 
 

1 
 

1 
 

62 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 16 
 

0 
 

0 
 

64 

  
 มติท่ีประชุม รับทราบ มอบหมายใหกลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณจัดทำ
แผนการใชเงินใหกลุมสงเสริมสหกรณและวางแผนติดตามการใชเงินกู 
  
 4.4 กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ 
 นางสาวญาณพัฒน เสารพันธคำ นักวิชาการสหกรณชำนาญการ ไดชี้แจงรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ของกลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ ดังน้ี 
  4.4.1 ตัวชี้วัดระดับความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร 
  1) ติดตามการใชประโยชนจากอุปกรณการตลาด/สิ่งกอสราง ท่ีสหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับ
การสนับสนุนจากกรม ใชประโยชน รอยละ 100 (ตั้งแต 1 ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

สถาบัน งบประมาณทีไ่ดรับ อุปกรณการตลาด ผลการรวบรวม 
พืช ปริมาณ (ตัน) มูลคา (บาท) 

1. สหกรณการเกษตรหางฉัตร 
จำกัด 

1. โครงการสนับสนุนการสราง
ป จจ ัยพ ื ้ นฐานรวบรวมและ
จัดเก็บขาวเปลือกคุณภาพ งบ
กลาง ป 2560 
2.  โครงการพ ัฒนาสถาบั น
เกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการ
เกษตร (แกมลิง) ป 2561 

ฉาง ขนาด 500 ตัน 
 
 
ลานตาก ขนาด 
2,240 ตารางเมตร 

ขาว 
 
 
- 

2,547.52 
 
 
- 

16,852.690.50 
 
 
- 

2. สหกรณการเกษตรนิคมฯ 
กิ่วลม จำกัด 

1. โครงการสนับสนุนการสราง
ป จจ ัยพ ื ้ นฐานรวบรวมและ
จัดเก็บขาวเปลือกคุณภาพ  
งบกลาง ป 2560 

1.ลานตาก ขนาด 
1,600 ตารางเมตร 
2.ฉาง ขนาด 500 
ตัน 
3.โรงคลุมพรอม
เคร่ืองชั่ง ขนาด 50 
ตัน 

ขาว 
ขาวโพด
เล้ียงสัตว

มัน
สำปะหลัง 
มะขาม 

ปาลมน้ำมัน 

123.40 
141.33 

- 
- 

0.64 

818,699.50  
1,030,903.50 

- 
- 

3,932.50 

3. สหกรณการเกษตรวังเหนือ 
จำกัด 

1. โครงการสนับสนุนการสราง
ป จจ ัยพ ื ้ นฐานรวบรวมและ
จัดเก็บขาวเปลือกคุณภาพ งบ
กลาง ป 2560 

1. ลานตาก ขนาด 
1,600 ตารางเมตร 

ขาวเปลือก 
ขาวโพด
ถอดยอด 

- 
- 

- 
- 

4. สหกรณการเกษตรแมพริก 
จำกัด 

1 . โ ค ร ง ก า รพ ั ฒน า ส ถ า บั น
เกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการ
เกษตร (แกมลิง) 

1. เคร่ืองชั่งพรอมชุด
ติดต้ังฐานราก ขนาด 
50 ตัน 

มัน
สำปะหลัง 

ขาว 
สมเกล้ียง 
ขาวโพด
เล้ียงสัตว  
ถั่วเหลือง 

- 
11.34 

- 
308.40 

- 

- 
84,189.51 

- 
2,220,015.50 

- 
 

 
 
 
 

/ สถาบัน... 
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สถาบัน งบประมาณที่ไดรับ อุปกรณการตลาด ผลการรวบรวม 

พืช ปริมาณ (ตัน) มูลคา (บาท) 
5. สกต.ธกส.ลำปางจำกัด 1 .  โครงการพ ัฒนาสถาบั น

เกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการ
เกษตร  
(แกมลิง) 
2. โครงการสนับสนุนอุปกรณ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

1. เคร่ืองสีขาวโพด 
ขนาด 195 แรงมา 
(3 ชุด) 
2.เคร่ืองบรรจุ
ขาวสาร ขนาด 10-
35 วินาที/รอบ 
3. เคร่ืองสีขาว 
ขนาด 15 แรงมา 
4.เคร่ืองยิงสี ขนาด 
189 ชอง 
5.อาคารแปรรูป 
ขนาด 540 ตาราง
เมตร 

ขาวโพด
เล้ียงสัตว 

 
ขาว 

2,295.77 
 
 
- 

18,321,531.32 
 
 
- 
 

6. สหกรณการเกษตรแมทะ 
จำกัด 

1 . โ ค ร ง ก า รพ ั ฒน า ส ถ า บั น
เกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการ
เกษตร  
(แกมลิง) 

1. เคร่ืองชั่งพรอมชุด
ติดต้ังฐานราก ขนาด 
50 ตัน 

ขาว 351.44 2,219,065.00 

7. สหกรณผูใชน้ำ 
ฝายยางประสบสุก จำกัด 

1 . โ ค ร ง ก า รพ ั ฒน า ส ถ า บั น
เกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการ
เกษตร  
(แกมลิง) 

1.ฉาง ขนาด 
1,000 ตัน 
2.ลานตาก ขนาด 
5,120 ตารางเมตร 

ขาวโพด
เมล็ดพันธุ 
ขาวโพด
เล้ียงสัตว 

มัน
สำปะหลัง 
มันเสน 
ขาว 
ถั่วดำ 

ปาลมน้ำมัน 
กลวยหอม 
พริกแหง 
เมล็ดโกโก 
ถั่วเขียว 

- 
81.05 
3.15 

- 
402.50 
73.91 
8.41 
2.59 

- 
1.04 
0.69 

- 
- 
- 

- 
584,408.50 

6,930.00 
- 

2,635,708.50 
4,170,888.00 

51,348.00 
25,575.00 

- 
8,288.00 

17,810.00 
- 
- 
- 

8.สหกรณการเกษตรสบปราบ 
จำกัด 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ดำเนินธ ุรกิจของสหกรณภาค
เ ก ษ ต รแ ล ะ กล ุ  ม เ กษตรก ร 
งบอุดหนุน ป 62 
2.โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ดำ เน ิ นธ ุ รก ิ จสหกรณ   ก ลุ ม
เกษตรกร และธุรกิจชุมชน งบ
รายจายป 63 

1. เคร่ืองยิงสี 
 
 
2.เคร่ืองอบลด
ความชื้น ขนาดไม
นอยกวา 24 ตัน/วัน 

ขาว 
 
 

ขาว 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

9. สหกรณโคนมนครลำปาง 
จำกัด 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ดำเนินธ ุรกิจของสหกรณภาค
เ ก ษ ต รแ ล ะ กล ุ  ม เ กษตรก ร 
งบอุดหนุน ป 62 
2.ASPL 

1.เคร่ืองชั่ง
รถบรรทุก ขนาดไม
นอยกวา 50 ตัน 
2.อาคารแปรรูป 
TMR 

น้ำนมดิบ 
 
 

แปรรูป
อาหารสัตว 

246.05 
 
 

39.55 

4,305,878.50 
 
 

507,444.00 

  

 

 

 

/ 1.2 สหกรณ... 
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  2) สหกรณและกลุมเกษตรกรมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอยูในระดับมาตรฐานขึ้นไป  
(พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ/กลุมเกษตรกร) ดังน้ี 

สหกรณ (มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอยูในระดับมาตรฐานขึ้นไป ไมนอยกวารอยละ 
60.71 จำนวน 51 แหง 

แผน ผล รอยละ 

1. รักษาสหกรณนอกภาคการเกษตรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจใหอยูในระดับมั่นคงดี 
และมั่นคงดีมาก และ/หรือรักษาหรือยกระดับสหกรณนอกภาคการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 
ในการดำเนินธุรกิจระดับมั่นคงตามมาตรฐานใหสูงขึ้น และ/หรือ 

51 0 0 

2. ยกระดับสหกรณนอกภาคการเกษตรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกจิที่อยูในระดับต่ำกวา
มาตรฐานใหสูงขึ้น 

31 0 0 

กลุมเกษตรกร (มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอยูในระดับมาตรฐานขึ้นไป ไมนอยกวา
รอยละ 92.19 จำนวน 59 แหง 

แผน ผล รอยละ 

1. รักษากลุมเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจใหอยูในระดับมั่นคงดี และมั่นคงดี
มาก และ/หรือรักษาหรือยกระดับกลุมเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจระดับมั่นคง
ตามมาตรฐานใหสูงขึ้น และ/หรือ 

59 0 0 

2. ยกระดับกลุมเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจที่อยูในระดับต่ำกวามาตรฐานให
สูงขึ้นอยางนอยระดับมาตรฐาน 

5 0 0 

  3) โครงการสงเสริมและสรางทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสรางรายได กิจกรรม: ประชุมเชิง
ปฏิบัติการสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมสำหรับเกษตรกรในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบาน สานตออาชีพการเกษตร 
กลุมเปาหมายจังหวัดลำปาง 24 ราย ดังน้ี 

ที่ พ้ืนที่เปาหมาย จำนวน 
1 กลุมสงเสริมสหกรณ 1 10 ราย 
2 กลุมสงเสริมสหกรณ 2 8 ราย 
3 กลุมสงเสริมสหกรณ 3 1 ราย 
4 กลุมสงเสริมสหกรณ 4 4 ราย 
5 นิคมสหกรณหางฉัตร 1 ราย 

  4.4.2 รายงานสนับสนุนความกาวหนาโครงการปรับโครงสรางการผลิต การรวบรวม  
และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลติทางการเกษตร (งบโควิด - 19) 

สถาบัน รายการ ความคืบหนา 
1. สหกรณการเกษตร
สบปราบ จำกัด 

รถโฟลคลิฟท ขนาดไมนอยกวา 2.5 ตัน - 

2. สหกรณการเกษตร
หางฉัตร จำกัด 

รถตักลอยาง ขนาดไมนอยกวา 140 แรงมา - 

3. สหกรณการเกษตร
นิคมฯ กิ่วลม จำกัด 

รถตักลอยาง ขนาดไมนอยกวา 220 แรงมา - 

4. สหกรณผูใชน้ำฝาย
ยาง 
ประสบสุก จำกัด 

รถตักลอยาง ขนาดไมนอยกวา 140 แรงมา - 

5. สกต.ธกส.ลำปาง 
จำกัด 

โกดัง ขนาดไมนอยกวา 5,000 ตัน 
เคร่ืองอบลดความชื้นพรอมโรงคลุม ขนาดไม
นอยกวา 300 ตัน/วัน 

- ลงนามบันทึกตอทายเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564   
(ปรับงวดงานตามสัญญา 7 งวด เหลือ 5 งวด โดยรวมงานงวด 1 และ 2 
เปน งานงวดที่ 1 ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 9 กันยายน 2564 
- สกต.ธกส.ลำปาง จะคืนเงินการลดคางานจาการเปล่ียนแปลงการกอสราง
โกดัง งานตอกเสาเข ็มเป นฐานแผตามที ่ช างผ ู ควบคุมงานคำนวณ
เปรียบเทียบคางานกอสรางฯ ตองคืนเงินกรมฯ จำนวน 171,665 บาท 
- ตรวจรับงานงวดที่ 1 ในวันที่ 9 กันยายน 2564 
- ตรวจรับงานงวดที่ 2 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2564 
- ตรวจรับงานงวดที่ 3 ในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 

6. สหกรณการเกษตร
เกาะคา จำกัด 

โกดัง ขนาดไมนอยกวา 500 ตัน และลาน
ตากคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไมนอย
กวา 0.15 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 1,600 ตรม. 

- ตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564  
- ตรวจรับงานงวดที่ 2 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 
- ตรวจรับงานงวดที่ 3 และงวดที่ 4 (งวดสุดทาย) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 
2564 

 / 4.4.3 โครงการ... 
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  4.4.3 โครงการสงเสริมการดำเนินธุรกิจรานคาสหกรณในรูปแบบซูเปอรมารเก็ตสหกรณ 
  สหกรณเปาหมาย ไดแก สหกรณการเกษตรสบปราบ จำกัด แผน 12 ครั้ง  ผล 3 ครั้ง 
  4.4.4 โครงการสงเสริมและสรางทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร (GAP) 
  สหกรณเปาหมาย 2 แหง ไดแก 
  - สหกรณการเกษรตสบปราบ จำกัด  แผน 12 ครั้ง ผล 3 ครั้ง 
  - สหกรณการเกษตรแมพริก จำกัด  แผน 12 ครั้ง ผล 3 ครั้ง 
  4.4.5 โครงการสงเสริมเกษตรแปลงใหญในระบบสหกรณ 
  สหกรณเปาหมาย 2 แหง ไดแก 
  - สหกรณนิคมหางฉัตร จำกัด    แผน 12 ครั้ง  ผล 3 ครั้ง 
  - สหกรณโคนมนครลำปาง จำกัด  แผน 12 ครั้ง  ผล 3 ครั้ง 
 
 มติท่ีประชุม รับทราบ มอบหมายใหกลุ มสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณปรับปรุงรูปแบบการ
นำเสนอโครงการสงเสรมิเกษตรแปลงใหญในระบบสหกรณ โดยรายงานภาพรวมท้ังหมด เชน มูลคาการรวบรวม การขายสินคา 
การดำเนินธุรกิจ และใหผูประสานงานอำเภอตรวจเยี่ยมเกษตรกรท่ีรับผิดชอบ 
 
 4.5 กลุมตรวจการสหกรณ 
 นางสาววิลาสินี วิจิตรานนท ผูอำนวยการกลุมตรวจการสหกรณ ไดชี้แจงรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ของกลุมตรวจการสหกรณ ดังน้ี 
  4.5.1 รายงานการตรวจสอบสหกรณ/กลุมเกษตรกรในความรับผิดชอบ ตามแนวทางปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตของสหกรณ (สหกรณ จำนวน 81 แหง กลุมเกษตรกร จำนวน 64 แหง) 

กลุมสงเสริมสหกรณ จำนวนสหกรณ/กลุมเกษตรกร คงเหลือ 
กลุมสงเสริมสหกรณ 1 สหกรณ        38   แหง 

กลุมเกษตรกร 14   แหง 
- 

กลุมสงเสริมสหกรณ 2 สหกรณ        20   แหง 
กลุมเกษตรกร 32   แหง 

1.ชุมนุมสหกรณการเกษตรลำปาง จำกดั 
2. สหกรณการเกษตรหางฉัตร จำกัด 
3.สหกรณโคนมนครลำปาง จำกัด 
4. สหกรณออมทรัพยโรงเรียนตำรวจภธูร 5 ลำปาง จำกัด 

กลุมสงเสริมสหกรณ 3 สหกรณ         9   แหง 
กลุมเกษตรกร  8   แหง 

- 

กลุมสงเสริมสหกรณ 4 สหกรณ        13  แหง 
กลุมเกษตรกร 10  แหง 

- 

นิคมสหกรณหางฉัตร สหกรณ         1   แหง - 

  4.5.2 ขอสังเกตสหกรณ/กลุมเกษตรกร ปงบประมาณ 2565 
  จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาขอสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี ครั้งที่ 1/2565 
เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2564  จำนวน 1 แหง 

สหกรณ/กลุมเกษตรกร รายละเอียดขอสังเกต มติที่ประชุม 
1. สหกรณการเกษตร
เสริมงาม จำกัด 

(1) สหกรณปฏิบัติไมเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ 
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ม.62(5) ซึ่งจากการ
ตรวจสอบบัญชีประจำปพบวาสหกรณนำเงินไปลงทุนถือ
หุนสหกรณเครือขายโคเนื้อ จำกัด สถานที่ตั ้ง 17 หมู 7 
ตำบลสระส่ีมุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 
2,000.00 บาท และชื่อผูถือหุนของสหกรณเครือขาย 
โคเนื้อ จำกัด เปนชื่อ วาที่ ร.ต. ศิรปญจพล พงสินพุฒิภา
ภัทร ตำแหนง ผูจัดการ 

แนะนำใหสหกรณฯดำเนินการเรียกเงินคืน จำนวน 
2,000.00 บาท จากวาที่ ร.ต.ศิรปญจพล พงสินพุฒิ
ภาภัทร ตำแหนงผู จัดการ เนื ่องจากเปนเรื ่องการ
สมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณเครือขายโคเนื้อ จำกัด 
และการถือหุ นของสมาชิกตามขอบังคับสหกรณ
เครือขายโคเนื ้อ จำกัด แกไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 3)  
พ.ศ. 2556 

การแกไขขอสังเกต สหกรณไดแตงตั้งผูแทนสหกรณในการถือหุนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 51 ครั้งที่ 8 วันที่ 5 
เมษายน 2564 วาระที่ 5.6 เร่ือง พิจารณาสมัครสมาชิกสหกรณเครือขายโคเนื้อ จำกัด ผูถือหุนตามงบการเงินเปน
ชื่อสหกรณเปนผูถือหุน 

 
/ สหกรณ... 
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สหกรณ/กลุมเกษตรกร รายละเอียดขอสังเกต มติที่ประชุม 
 (2) สหกรณไมไดกำหนดระเบียบวาดวยเงินยืมทดรอง  

และระเบียบธุรกิจบริการไว ระหวางปสหกรณดำเนินธุรกิจ
มีรายไดคาบริการรวมเปนเงิน จำนวน 251,612.07 
บาท ณ ว ันส ิ ้นป ม ี เง ินย ืมทดรองคงเหล ือ จำนวน 
1,241,200.00 บาท 

แนะนำใหสหกรณการเกษตรเสริมงาม จำกัด เรียกเงิน
ย ืมทดรองจ ายจำนวน 1 ,241,200.00 บาท  
คืนจากผูยืมเงิน ตามระเบียบวาดวยเงินยืมทดรองจาย  
พ.ศ. 2564 ในกรณีผูยืมไมสงหลักฐานการจายเงิน
หรือสงคืนเงินยืมตามเวลาที่กำหนดในสัญญายืมหรือ
ตามที่ระเบียบนี้กำหนด ใหถือวาเปนผูผิดนัดชำระหนี้ 
และใหสหกรณดำเนินการตามกฎหมายที ่เกี่ยวของ
ตอไป 

การแกไขขอสังเกต สหกรณไดกำหนดระเบียบวาดวยเงินยืมทดรองจาย พ.ศ. 2564 ขึ้นถือใชแลว นายทะเบียนสหกรณรับทราบ
ระเบียบ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 

 (3) สหกรณปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบสหกรณวาดวย
เจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2563 
หมวด 4 การจางและการแตงตั้ง ขอ 19 ในการจางหรือ
แตงตั้งเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ ตองทำหนังสือ
สัญญาจางไวเปนหลักฐานตามที่สหกรณกำหนดและให
คณะกรรมการดำเนินการเรียกหลักประกัน ดังนี้  
       1) มีอสังหาริมทรัพยอันปลอดภาระจำนอง จำนอง
เปนประกันหลักทรัพย ของร ัฐบาลหรือทรัพย ส ินอื่น  
ซ่ึงคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรจำนำตอสหกรณ 
        2) มีบุคคลซึ ่งมีอสังหาริมทรัพยของตนเอง และ
คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรอยางนอยหนึ่งคนเปน
ผูค้ำประกันอยางไมจำกัด 
        3) มีบัญชีเงินฝากของตนเองหรือผูอื่นที่ฝากไวกับ
สหกรณมาค้ำประกันการทำงานของเจาหนาที่และลูกจาง 
ตามวงเงินที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรและใน
ระหวางที ่ทำงานจะถอนเงินฝากต่ำกวาวงเงินที ่กำหนด
ไมได ในการเรียกหลักประกันจากเจาหนาที่และลูกจางของ
สหกรณ ใหคณะกรรมการพิจารณาเรียกหลักประกันตาม 
(1) เปนอันดับแรก ถาไมมีหลักประกันตาม (1) จึงจะใช
หลักประกันตาม (2) หรือ (3) จากการตรวจสอบบัญชี
ประจำปพบวามีเจาหนาที่และลูกจาง จำนวน 6 ราย ใช
หลักประกันโดยมีบุคคล ค้ำประกันที ่ม ีตำแหนงทาง
ราชการ แตบุคคลค้ำประกันไมไดนำอสังหาริมทรพัยมาค้ำ
ประกันดวย 

แนะนำใหสหกรณการเกษตรเสริมงาม จำกัด ปรับปรุง 
แกไข เพิ่มเติม ระเบียบวาดวยเจาหนาที่และขอบังคับ
เกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2563 ใหสอดคลองตามราง
ระเบียบวาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทำงานกรมสงเสริมสหกรณแนะนำ และตองไมขัดหรือ
แยงกับประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ
และว ิธ ีการเร ียกหรือร ับหลักประกันการทำงาน  
หรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจาก
ลูกจาง พ.ศ. 2551 รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

การแกไขขอสังเกต ตามหนังสือ สหกรณการเกษตรเสริมงาม จำกัด ที่ 192/2564 ลว. 15 ต.ค. 64 สหกรณแจงวาไดปฏิบัติเปนไป
ตามระเบียบวาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2563 หมวด 4 การจางและการแตงต้ัง ขอ 19 
ในการจางหรือการแตงตั้งเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ ตองทำหนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐานตามที่สหกรณ
กำหนดและใหคณะกรรมการเรียกหลักประกัน อยางใดอยางหนึ ่ง ซึ ่งผู ค ้ำประกันใชตำแหนงมาค้ำประกัน  
ไมจำเปนตองนำหลักทรัพยของตนเองมาค้ำประกันอีก 

 (4) สหกรณดำเนินธุรกิจรวบรวมผลิตผล ระหวางปได
รวบรวมมันสำปะหลังจากสมาชิก จำนวน 1,485,425 
กิโลกรัม เปนเงิน 3,307,697.15 บาท ซึ่งมีผลผลิตขาด
บัญชี จำนวน 42,605 กิโลกรัม เปนเงิน ตามราคาขาย 
108,642.75 บาท ซ ึ ่ งอย ู  ร ะหว  า งดำ เน ิ นการหา
ผูรับผิดชอบ เนื่องจากสหกรณไมมีการทดสอบการยุบตัว
ของมันสำปะหลัง ทำใหไมสามารถทราบถึงปริมาณในการ
ยุบตัวแตละรอบในการรวบรวมผลผลิต 

แนะนำให คณะกรรมการดำ เน ินการสหกรณ
การเกษตรเสริมงาม จำกัด ดำเนินการหาผูรับผดิชอบ 
และควรมีการชั่งทดสอบปริมาณน้ำหนักขณะเริ ่มรับ
ซื ้อและสิ ้นสุดการขาย เพื ่อเปรียบเทียบปริมาณที่
ย ุบตัวตามสภาพ และคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณการเกษตรเสริมงาม จำกัด ควรดำเนินการ
แกไขขอบกพรองตามคำสั ่งนายทะเบียนสหกรณ  
ใหแลวเสร็จและรายงานผลใหสำนักงานสหกรณ
จังหวัดลำปางทราบโดยเร็ว 

การแกไขขอสังเกต สหกรณไดนำขอสังเกตกรณีที่สหกรณไมไดทดสอบการยุบตัวของมันสำปะหลังเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 7 วันที่ 3 มีนาคม 2564 เรื่อง เพื่อพิจารณา วาระที่ 5.11 พิจารณาน้ำหนักขาดหาย
ของมันสำปะหลัง และใหคณะกรรมการ ดำเนินการแกไขตอไป 

/ มติท่ีประชุม... 
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 มติท่ีประชุม รับทราบ มอบหมายใหกลุมสงเสริมสหกรณ ใชอำนาจตรวจการสหกรณในเบื้องตน 
 โดยตอบขอสังเกตตามประเด็นการตรวจ และแนบเอกสารรายงานเปนลายลกัษณอักษร และมอบหมาย
 กลุมตรวจการสหกรณจัดทำคำสั่งทีมตรวจการโดยใหนักวิชาการสหกรณชำนาญการพิเศษ เปนหัวหนา
 ทีม และแนะนำใหสหกรณเพิ่มวาระการติดตามและการแกไขขอสังเกตในการประชุมคณะกรรมการ
 ดำเนินการสหกรณ และบันทึกรายงานการประชุมดวย 
 
 4.6 นิคมสหกรณหางฉัตร 
 นายณรงคฤทธิ์ กุลกฤตยารัตน ผู อำนวยการนิคมสหกรณหางฉัตร ไดชี ้แจงรายละเอียดผลการ
ปฏิบัติงานของนิคมสหกรณหางฉัตร ใหท่ีประชุมรับทราบ ดังน้ี 
  4.6.1 การจัดท่ีดินในเขตนิคมสหกรณหางฉัตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนการจัดที่ดินในปงบประมาณ 2565 ผลการจัดที่ดินในปงบประมาณ 2565 
1. ออกหนังสืออนุญาตใหเขาทำประโยชน  ในที่ดินของนิคมสหกรณ
(กสน.3) จำนวน 90 ไร 

ดำเนินการออกหนังสืออนุญาตใหเขาทำประโยชนในที่ดินของนิคม
สหกรณ (กสน.3) ใหกับสมาชิก จำนวน 9 ราย เนื้อที่ประมาณ 8-0-
79 ไร รอนำเสนอใหทานสหกรณจังหวัดลงนามผูตรวจใน กสน.3  
เพื่อเสนอกรมสงเสริมสหกรณตอไป 

2. ออกหนังสือแสดงการทำประโยชน (กสน.5) จำนวน 13 ไร อยูระหวางดำเนินการแจงรายชื่อสมาชิกที่ไดรับหนังสืออนุญาตใหเขา
ทำประโยชนในที ่ด ินของนิคมสหกรณ (กสน.3) ใหสหกรณนิคม 
หางฉัตร จำกัด ชำระคาชวยทุนรัฐบาล เพื่อสมาชิกจะไดนำ กสน.3  
ไปขอออก กสน.5 ได จำนวน 4 ราย เนื้อที่ประมาณ 3-1-88 ไร 

3. สำรวจรังวัดวงรอบ-รายแปลง จำนวน 80 ไร อยูระหวางการรอชางจากกรมสงเสริมสหกรณ 

  4.6.2 งานอ่ืนๆ  
  1) วันท่ี 9 ธันวาคม 2564 รวมประชุมคณะกรรมการประจำเดือน สหกรณนิคมหางฉัตร จำกัด  
  2) วันที่ 22 ธันวาคม 2564 รวมตอนรับคณะขาราชการและลูกจางประจำจากสำนักงาน
สหกรณจังหวัดแมฮองสอน ท่ีเขาศึกษาดูงานโครงการสงเสริมเกษตรอินทรียในเขตนิคมสหกรณ 
  3) ระหวางวันที่ 26 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2564 เขารวมประชุมกลุมสมาชิกสหกรณ
นิคมหางฉัตร จำกัด 
  4) วันท่ี 26 ธันวาคม 2564 ใหการตอนรับนายบรรจง ชัยขุนพล ผูอำนวยการกองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และเจาหนาที ่ เพื ่อติดตามผลการปฏิบัต ิงานตามแผนงานป 2564  
และแนะนำการปฏิบัติงานป 2565 พรอมเขาเยี่ยมชมโครงการสงเสริมเกษตรอินทรียในเขตนิสหกรณ 
  5) วันท่ี 28 ธันวาคม 2564 เขาตรวจการเพ่ือสแกนขอบกพรองของสหกรณนิคมหางฉัตร จำกัด 
 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 4.7 กลุมสงเสริมสหกรณ 1 

 นางอรุณศรี กัณหาบัว ผูอำนวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1 ไดช้ีแจงรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุม
สงเสริมสหกรณ 1 ดังน้ี  

  4.7.1 การเขารวมประชุมใหญสามัญประจำปสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
ประชุมใหญสามัญประจำปของสหกรณ วันที่ประชุม 

1. สหกรณการเกษตรบานแลง จำกัด 17 ธันวาคม 2564 
2. สหกรณออมทรัพยฝายทำไมภาคเหนือ จำกัด 24 ธันวาคม 2564 

ประชุมใหญวิสามญัของสหกรณ วันที่ประชุม 
1. สหกรณออมทรัพยตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด 24 ธันวาคม 2564 

  4.7.2 การเขารวมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ วันที่ประชุม 

1. รานสหกรณโรงพยาบาลลำปาง จำกัด 3 ธันวาคม 2564 
2. สหกรณการเกษตรบานแลง จำกัด 3 ธันวาคม 2564 
3. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนพระธาตุนากวม จำกัด 6 ธันวาคม 2564 

 / ประชุม... 
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ประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ วันที่ประชุม 

4. สหกรณการเกษตรแมงาวฝงซาย จำกัด 7 ธันวาคม 2564 
5. สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด 7 ธันวาคม 2564 
6. สหกรณออมทรัพยฝายทำไมภาคเหนือ จำกัด 9 ธันวาคม 2564 
7. สหกรณการเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด 9 ธันวาคม 2564 
8. สหกรณการเกษตรตำบลจางเหนือ จำกัด 14 ธันวาคม 2564 
9. สหกรณเคหสถานมั่นคงชุมชนกำแพงเมืองประตูตาลปงสนุก จำกัด 15 ธันวาคมม 2564 
10. สหกรณออมทรัพยครูลำปาง จำกัด 17 ธันวาคม 2564 
11. สหกรณออมทรัพยพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลำปาง จำกัด 20 ธันวาคม 2564 
12. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนการเคหะนครลำปาง จำกัด 21 ธันวาคม 2564 
13.  สหกรณเครดิตยูเนี่ยนทาคราวนอย จำกัด 22 ธันวาคม 2564 
14. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนประตูมาพัฒนา จำกัด 23 ธันวาคม 2564 
15. สหกรณออมทรัพยจังหวัดทหารบกลำปาง จำกัด 23 ธันวาคม 2564 
16. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานกลวยหลวง จำกัด 24 ธันวาคม 2564 
17. สหกรณเครดิตหมอสมวังแควง จำกัด 26 ธันวาคม 2564 
18. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนกาศเมฆสามัคคี จำกัด 28 ธันวาคม 2564 
19. สหกรณออมทรัพยครูลำปาง จำกัด 28 ธันวาคม 2564 
20. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนโทกหัวชางรวมใจ จำกัด 29 ธันวาคม 2564 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการของเกษตรกร วันที่ประชุม 
1. กลุมเกษตรกรทำนาปงเตา 15 ธันวาคม 2564 
2. กลุมเกษตรกรทำสวนจางเหนือ 15 ธันวาคม 2564 
3. กลุมเกษตรกรทำไรบานรอง 16 ธันวาคม 2564 

  4.7.3 การปดบัญชีและสงงบการเงินใหผูสอบภายใน 30 วัน หลังปบัญชี 
ปบัญช ี วันที่ 

สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2564 
1. รานสหกรณโรงพยาบาลลำปาง จำกัด 
2. รานสหกรณลำปาง จำกัด 

 
18 พฤศจิกายน 2564 
29 พฤศจิกายน 2564 

สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2564   
1. สหกรณออมทรัพยฝายทำไมภาคเหนือ จำกัด 
2. สหกรณออมทรัพยครูลำปาง จำกัด 

 
9 ธันวาคม 2564 

17 ธันวาคม 2564 

 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 4.8 กลุมสงเสริมสหกรณ 2 
 นางสาวจาริณี เทพา นักวิชาการสหกรณชำนาญการ ไดช้ีแจงรายงานผลการปฏบัิติงานของกลุมสงเสรมิ
สหกรณ 2 ดังน้ี 
  4.8.1 การเขารวมประชุมใหญสามัญประจำปสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

ประชุมใหญสามัญประจำปของสหกรณ วันที่ประชุม 
1. สหกรณออมทรัพยโรงเรียนตำตรวจภูธร 5 จำกัด 4 ธันวาคม 2564 
2. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนศาลาหลวง จำกัด 15 ธันวาคม 2564 

  4.8.2 การเขารวมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ วันที่ประชุม 

1. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนเกาะคา จำกัด 2 ธันวาคม 2564 
2. สหกรณการเกษตรเสริมงาม จำกัด 9 ธันวาคม 2564 
3. สกต.ธกส.ลำปาง จำกัด 9 ธันวาคม 2564 
4. สหกรณการเกษตรเกาะคา จำกดั 3 และ 17 ธันวาคม 2564 
5. สหกรณการเกษตรหางฉัตร จำกัด 14 ธันวาคม 2564 
6. สหกรณการเกษตรแมทะ จำกัด 14 ธันวาคม 2564 
7. สหกรณออมทรัพยโรงเรียนตำรวจภูธร 5 จำกัด 13 ธันวาคม 2564 
8. สหกรณกองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด 17 ธันวาคม 2564 

/ ประชุม... 
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ประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ วันที่ประชุม 

9. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนมวงคำ จำกัด 18 ธันวาคม 2564 
10. สหกรณผูใชน้ำหวยแมสะเปา-ดอนไฟ จำกดั 20 ธันวาคม 2564 
11. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนทิพยชาง จำกัด 24 ธันวาคม 2564 
12. สหกรณโคนมนครลำปาง จำกัด 29 ธันวาคม 2564 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการของกลุมเกษตรกร วันที่ประชุม 
1. กลุมเกษตรกรเล้ียงสัตววอแกว 13 ธันวาคม 2564 
2. กลุมเกษตรกรทำนาหนองหลม 15 ธันวาคม 2564 
3. กลุมเกษตรกรไรนาสวนผสมตำบลวอแกว 15 ธันวาคม 2564 
4. กลุมเกษตรกรทำสวนลำปางหลวง 22 ธันวาคม 2564 
5. กลุมเกษตรกรทำไรตำบลลำปางหลวง 25 ธันวาคม 2564 

 
  4.8.3 งานอ่ืน ๆ 
  1) วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เขาแนะนำสงเสริมกิจกรรมสหกรณนักเรียนโรงเรียนทิพยปาละวิทยา
นุสรณ  
 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 4.9 กลุมสงเสริมสหกรณ 3 
 นางปยนันท สาคร ผูอำนวยการกลุมสงเริมสหกรณ 3 ไดชี้แจงผลการปฏิบัติงานของกลุมสงเสริม
สหกรณ 3 ดังน้ี 
  4.9.1 การเขารวมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ วันที่ประชุม 
1. สหกรณการเกษตรแมพริก จำกัด       3 ธันวาคม 2564 
2. สหกรณการเกษตรเวียงมอก จำกัด       9 ธันวาคม 2564 
3. สหกรณผูใชน้ำลุมน้ำแมพริก จำกัด    13 ธันวาคม 2564  
4. สหกรณการเกษตรสมุนไพรตำบลแมมอก จำกัด    22 ธันวาคม 2564 

  4.9.2 งานอ่ืน ๆ 
  1) วันที่ 15 ธันวาคม 2564  ตรวจเยี ่ยมแนะนำสงเสริมสหกรณผู ใชน้ำบานวังยาว จำกัด  
ณ ศาลาประชาธิปไตยบานวังยาว อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 
  2) ว ันที ่ 21 ธันวาคม 2564 ตรวจเยี ่ยมแนะนำสงเสริมกลุ มเกษตรกรทำไรสบปราบ  
ณ ท่ีทำการกลุมฯ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 
  3) วันที ่ 23 ธันวาคม 2564  ตรวจเยี ่ยมแนะนำสงเสริมสหกรณตามโครงการ 1 ตำบล  
1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ณ การเกษตร สบปราบ จำกัด อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 
  4) วันที ่ 23 ธันวาคม 2564  ตรวจเยี ่ยมแนะนำสงเสริมสหกรณตามโครงการ 1 ตำบล  
1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ณ การเกษตรแมพริก จำกัด อำเภอแมพริก จังหวัดลำปาง 
  5) วันที่ 28 ธันวาคม 2564  ตรวจเยี่ยมแนะนำสงเสริมสหกรณการเกษตรสมุนไพรตำบล 
แมมอก จำกัด ณ ท่ีทำการสหกรณการเกษตรสมุนไพรตำบลแมมอก จำกัด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 
 
 มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
  
 
 
 
 
 

/ 4.10 กลุมสงเสรมิ... 
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 4.10 กลุมสงเสริมสหกรณ 4 
 นายสนิท หิรัญพิพัฒนพงศ ผูอำนวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 4 ไดชี้แจงผลการปฏิบัติงานของกลุม
สงเสริมสหกรณ 4 ดังน้ี 
  4.10.1 การเขารวมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ วันที่ประชุม 
1. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนอำเภอแจหม จำกัด 8 ธันวาคม 2564 
2. สหกรณการเกษตรวังเหนือ จำกัด 9 ธันวาคม 2564 และ 10 มกราคม 2565 
3. สหกรณไฟฟาโครงการปาเหมี้ยงแจซอน จำกัด 13 ธันวาคม 2564 และ 11 มกราคม 2565 
4. สหกรณผูเล้ียงโคและกระบือตำบลเมืองปาน จำกัด 15 ธันวาคม 2564 
5. สหกรณการเกษตรแจหม จำกัด 17 ธันวาคม 2564 
6. สหกรณการเกษตรแมสุก จำกัด 22 ธันวาคม 2564 
7. สหกรณการเกษตรเมืองปาน จำกัด 30 ธันวาคม 2564 
8. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนวังเหนือ จำกัด 6 มกราคม 2565 
9. สหกรณการเกษตรศุภนิมิต จำกัด 7 มกราคม 2565 
10. สหกรณผูใชน้ำฝายยางประสบสุก จำกัด 11 มกราคม 2565 

  4.10.2 งานอ่ืน ๆ  
  1) วันที่ 2 ธันวาคม 2564 รวมตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณการเกษตรเมืองลับแล 
จำกัด จ.อุตรดิตถ ณ สหกรณผูใชน้ำฝายยางประสบสุก จำกัด เพ่ือศึกษาแนวคิด “การตลาดนำการผลิต” บริหารจัดการผลผลติ
ของสมาชิกสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ การสรางเครือขายรวบรวมผลผลิตผานสหกรณ 
  2) วันที ่ 15 ธันวาคม 2564 ใหการตอนรับและนำเสนอบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน 
ของสหกรณแกคณะกรรมการ ฝายจัดการ สหกรณการเกษตรวังเหนือ จำกัด ขบวนการสหกรณในจังหวัดแพรที่ไดมาศึกษา 
ดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู การการบริหารจัดการสหกรณ/ธุรกิจสหกรณ ศึกษาการสงเสริมอาชีพใหแกสมาชิกสหกรณ 
เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาหน้ีคางชำระของสมาชิกสหกรณ ของสหกรณผูใชน้ำฝายยางประสบสุก จำกัด 
  3) วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ประเมินพื้นที ่รวมกับสำนักชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง  
เพ่ือเตรียมสรางฝายชะลอน้ำใหแกชุมชนบานปางมวง หมู 10 ตำบลแจซอน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เพ่ือชะลอการไหล
ของน้ำ เก็บกักน้ำ ดักตะกอนหิน ทราย อนุรักษแหลงน้ำและพันธุสัตวน้ำ สรางความชุมชื่นแกธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ปาตนน้ำแมสอยใหคงอยูอยางยั่งยืนตลอดไป 
  4) วันที่ 25 ธันวาคม 2564 รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสรางฝายชะลอน้ำ ณ สหกรณ
การเกษตรบานปางมวง จำกัด ตำบลแจซอน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง พรอมปลอยพันธุปลาสรอยขาว และปลาตะเพียน 
จำนวน 2,000 ตัว และมอบเครื่องกันหนาวสิ่งของเครื่องใชใหกับสมาชิกสหกรณการเกษตรบานปางมวง จำกัด ไดอุปโภค
บริโภคตอไป 
  5) วันที่ 6 มกราคม 2565 ติดตามและตรวจเยี่ยม สมาชิกโครงการลูกหลานกลับบานสานตอ
อาชีพเกษตรกร อำเภอวังเหนือ ของนายภัทราพล วนะธนนท หรือ "สุขใจฟารม" ซึ่งไดดำเนินกิจกรรมปลูกผักปลอดภัย GAP 
ในพื้นที ่บานและนาของตนเอง  และสามารถสงจำหนายในตลาดคาสงของหางสรรพสินคาในจังหวัดลำปาง และจังหวัด
ใกลเคียง และยังมีการแนะนำสงเสริมอาชีพปลูกผักปลอดภัยใหแกคนในชุมชน สรางรายไดเสริมใหแกชุมชนตอไป 
 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
  5.1 ผลการดำเนินงานของสหกรณ/กลุมเกษตรกรมีกำไรสุทธิประจำปทุกแหง 
 นางสาวญาณพัฒน เสารพันธคำ นักวิชาการสหกรณชำนาญการ ไดรายงานตัวชี้วัดดานการสงเสริม
พัฒนาและการกำกับองคกร ผลการดำเนินงานของสหกรณ/กลุมเกษตรกร มีกำไรสุทธิประจำป 2564 ดังน้ี 
 
 
 
 
 

/ ผลการดำเนินงาน... 
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ผลการดำเนินงาน แผน ผล รอยละ 

สหกรณมีผลกำไร 81 67 82.72 
สหกรณที่ขาดทุน  13 16.05 
สหกรณที่อยูระหวางตรวจสอบงบการเงิน  1 1.23 
กลุมเกษตรกรมีผลกำไร 64 60 93.75 
กลุมเกษตรกรที่ขาดทุน  4 6.25 

 
 มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
 5.2 การขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับความเขมแข็งของสหกรณ 

           นายสมาน สุภควาณิชย ผูอำนวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ แจงตอท่ี
ประชุมวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานสหกรณจังหวัดลำปาง ตองดำเนินการตามยกระดับความเขมแข็งของสหกรณ
และกลุมเกษตรกร โดยมีเปาหมายที่จะยกระดับความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกรใหดีขึ้นกวาเดิม หรือที่ดีอยูแลว 
ก็ตองรักษาระดับความเขมไว ซึ่งบุคลากรทุกฝายของสำนักงานสหกรณจังหวัดลำปางตองรวมมือชวยกันขับเคลื่อน ผลักดัน 
ใหการดำเนินงานของสหกรณบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว ท้ังน้ี ในการประเมินความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกรน้ัน 
กรมสงเสริมสหกรณจะมีการประเมินทุกป โดยกำหนดตัวชี้วัดไว 4 ดาน คือ 1) ดานความสามารถในการใหบริการสมาชิก  
2) ดานประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ 3) ดานประสิทธิภาพในการจัดองคกร และ 4) ดานประสิทธิภาพในการบริหาร  
กิจกรรมท่ีจะตองดำเนินการ ดังน้ี 

  1) ศึกษา วิเคราะห และทำความเขาใจเกี ่ยวกับระดับความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร 
 ซึ่งเปนตัวช้ีวัดแผนแมบทภายในยุทธศาสตรชาติดานการเกษตร  
 2) นำความรูท่ีไดรับไปถายทอดใหสหกรณและกลุมเกษตรกรไดทราบถึงความสำคัญของยุทธศาสตรชาติท่ี
เกี ่ยวของและเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนใหสหกรณและกลุมเกษตรกรมีความเขมแข็งอยางยั ่งยืน โดยสหกรณภาค
การเกษตรมุงเนนการพัฒนาดานการเกษตร 6 แผนยอย ไดแก เกษตรอัตลักษณพื ้นถิ ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ  
เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และการพัฒนาระบบนิเวศนการเกษตร ในสวนของสหกรณนอกภาคการเกษตรมุงเนนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก ไดแก การยกระดับศักยภาพผูประกอบธุรกิจและการสรางสภาพแวดลอมและกลไกที่สงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก 

  3) ประเมินสหกรณและกลุมเกษตรกร เพื ่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกร 
สูความเขมแข็ง 

                                          (1) วิเคราะหความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกรรายแหง ในดานความสามารถในการ
ใหบริการสมาชิก ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ประสิทธิภาพในการจัดองคกร ประสิทธิภาพในการบริหารงาน เพื่อหาแนวทาง 
ในการขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกรในแตละแหงท่ีตรงเปาหมาย 

    (2) กำหนดแนวทางในการพัฒนาความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกรตามศักยภาพเปนรายแหง 
        4) ซักซอม ช้ีแจงแนวทาง และทบทวนแผนการสงเสริมและพัฒนาการยกระดับความเขมแข็งของสหกรณ

และกลุมเกษตรกรใหบุคลากรของสำนักงานสหกรณจังหวัดลำปาง 
        5) รวบรวม และจัดทำขอมูลของสหกรณและกลุมเกษตรกร รวมถึงขอมูลดานตางๆ  
        6) นำขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหและแนวทางการพิจารณาแนะนำคณะกรรมการดำเนินการ ฝายจัดการ 

เพ่ือรวมกันวางแผนพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกร ตลอดจนรวมกันหาแนวทางในการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนงานท่ีไดรับ
การอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ หรือทบทวนและยกระดับแผนการการสงเสริมและพัฒนาการเพ่ือยกระดับความเขมแข็งของสหกรณ
และกลุมเกษตรกร 

                                      7) สงเสริม สนับสนุน ผลักดัน การขับเคลื่อนการยกระดับความเขมแข็งรวมกับสหกรณและกลุมเกษตรกร
ใหเปนไปตามแผนการดำเนินงาน และแผนการสงเสริมรายสหกรณและกลุมเกษตรกร แบบมีสวนรวมกับสมาชิก คณะกรรมการ
ดำเนินงาน ฝายจัดการ และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

        8) แนะนำสหกรณและกลุมเกษตรกรใหกำหนดวาระติดตามผลการดำเนินงานในกิจกรรมสรางความ
เขมแข็งในแตละดานในการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน 

        9) ติดตามประเมินผลการขับเคลื ่อนเพื ่อยกระดับความเขมแข็งของสหกรณและกลุ มเกษตรกร  
ตามแนวทางท่ีกำหนด และแนวทางแกไข เพ่ือปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม 

/ สำนักงาน... 
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                            สำนักงานสหกรณจังหวัดลำปาง ไดดำเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ไปแลว ดังน้ี 

                            1) ซักซอม ชี ้แจงแนวทาง และทบทวนแผนการสงเสริมและพัฒนาการยกระดับความเขมแข็ง 
ของสหกรณและกลุมเกษตรกรใหบุคลากรของสำนักงานสหกรณจังหวัดลำปาง 
   2) รวบรวม และจัดทำขอมูลของสหกรณและกลุมเกษตรกร รวมถึงขอมูลดานตางๆ 
   3) วิเคราะหความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกรรายแหง โดยกลุมสงเสริม และกลุมงาน
วิชาการ โดยไดนำเสนที่ประชุมฯ พิจารณาหาแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร
ในแตละแหง โดยพิจารณาใหตรงเปาหมาย และเหมาะสมตามศักยภาพของสหกรณ/กลุมเกษตรกร เปนรายแหง 
   4) จ ัดประชุมเพื ่อข ับเคล ื ่อนเพื ่อยกระดับความเขมแข็งของสหกรณและกลุ มเกษตรกร                 
ในภาพรวมท้ังหนวยงาน จำนวน 2 ครั้ง และประชุมรวมระหวางกลุมสงเสริมสหกรณและกลุมงานวิชาการ จำนวน 4 ครั้ง 

           ทั ้งนี ้ กลุ มสงเสริมสหกรณจะตองไปดำเนินการขับเคล ื ่อนสหกรณและกลุ มเกษตรกรต อไป               
เพ่ือใหสหกรณสามารถรักษา หรือยกระดับความเขมแข็งของสหกรณใหดีกวาเดิม ดังน้ี  
                              1) นำขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหและแนวทางการพิจารณาแนะนำคณะกรรมการดำเนินการ  
ฝายจัดการ เพื่อรวมกันวางแผนพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกร ตลอดจนรวมกันหาแนวทางในการดำเนินงาน ใหเปนไปตาม
แผนงานที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ หรือทบทวนและยกระดับแผนการการสงเสริมและพัฒนาการเพื ่อยกระดับ 
ความเขมแข็งของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

                                       2) สงเสริม สนับสนุน ผลักดัน การขับเคลื่อนการยกระดับความเขมแข็งรวมกับสหกรณและกลุม
เกษตรกรใหเปนไปตามแผนการดำเนินงาน และแผนการสงเสริมรายสหกรณและกลุมเกษตรกร แบบมีสวนรวมกับสมาชิก 
คณะกรรมการดำเนินงาน ฝายจัดการ และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

            3) แนะนำสหกรณและกลุมเกษตรกรใหกำหนดวาระติดตามผลการดำเนินงานในกิจกรรมสราง
ความเขมแข็งในแตละดานในการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน 
                           
    มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 5.3 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 นางสาวกาญจนา ยะถา รักษาการในตำแหนงหัวหนาฝายบริหารทั่วไป ไดชี้แจงขั้นตอนการจัดทำ
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ดังน้ี 
 1) แตงตั้งคณะทำงานฯ และประชุมเพ่ือกำหนดแนวทางพัฒนา (สงสำเนาคำสั่ง ใหสำนักฯ ภายในวันท่ี 
30 มกราคม 2565) 
 2) ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และหารือรวมกับผูบังคับบัญชาเพื่อหาความจำเปนของการ
พัฒนารวมกันตามแบบ IDP 1 (มกราคม - กุมภาพันธ 2565) 
 3) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของขาราชการในหนวยงาน ตามแบบ IDP 2 (มกราคม - 
กุมภาพันธ 2565) 
 4) ดำเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และผูบังคับบัญชาดำเนินการประเมินผลการ
พัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) (มกราคม - กรกฎาคม 2565) 
 5) รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามแบบ IDP 3 สงผลใหสำนักฯ ภายในวันท่ี 
15 สิงหาคม 2565 
 
 มติท่ีประชุม รับทราบ มอบหมายใหทุกกลุมงานดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 
 
 5.5 การแกไขปญหาหนี้คางชำระ 
 ประธานฯ แจงวาจากที ่ได ม ีคำสั ่งแตงตั ้งคณะทำงานทำแผนอำนวยการการแกไขปญหาหน้ี  
ขอใหเจาหนาที่สงเสริมสหกรณติดตามสหกรณทั้ง 7 แหง พรอมทั้งรายงานผล และอีกสวนหนึ่งท่ีไดดำเนินการจัดกิจกรรม 
สมาชิกตัวอยางมาสหกรณละ 5 คน ขอใหติดตามดวย และใหเสนอสหกรณจัดทำบันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ ซึ ่งตัวแทนสหกรณ ทั ้ง 5 คนนี้จะไดเปนตนแบบสมาชิกสหกรณคนอื่นที ่สหกรณจะตองไปดำเนินการตอไป  
และเรื่องน้ีขออนุญาตติดตามในท่ีประชุมทุกเดือนในวาระติดตาม 
 มติท่ีประชุม รับทราบ มอบหมายใหทุกกลุมงานดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ      / ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืน ๆ 
 6.1 แผนปฏิบัติงาน ประจำป 2565 ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ท่ี 10 ลำปาง 
 นางสาวอมรรัตน คำเวียงสา รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ  
ท่ี 10 จังหวัดลำปาง ไดช้ีแจงรายละเอียดแผนงานโครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ี 
ไดรับอนุมัติแลว จำนวน 3 โครงการ ดังน้ี 
 1) โครงการพัฒนาคณะกรรมการสหกรณเขมแข็งท้ังคณะ 
 กลุมเปาหมาย คณะกรรมการสหกรณภาคการเกษตรทั้งคณะ ผูตรวจสอบกิจการ ฝายจัดการสหกรณ 
เจาหนาที ่สำนักงานสหกรณจังหวัด และผูสังเกตการณ จำนวน 2 สหกรณ จำนวน 2 รุ น ๆ ละ 15 คน รวม 30 คน  
(สหกรณละ 1 รุน) ระยะเวลา รุนละ 2 วัน โดยมีกำหนดการ ดังน้ี 

วันที่ เวลา 09.00 - 12.00 น. พักเที่ยง 13.00 - 16.00 น. 
วันแรก บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

สหกรณ 
 สถานการณดำเนินงานของสหกรณ/แผนการพัฒนา

สหกรณ 
วันที่สอง การขับเคลื ่อนแผนการพัฒนาสหกรณส ู ความ

เขมแข็งอยางยั่งยืน 
 การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาสหกรณสู ความเขมแข็ง

อยางยั่งยืน 

 2) โครงการพัฒนาสมาชิกสรางการมีสวนรวมในการกำกับดูแลสหกรณ 
 กลุมเปาหมาย สมาชิกสหกรณ และผูที่เกี่ยวของในสหกรณ จำนวน 2 สหกรณ จำนวน  2 รุน ๆ ละ 
30 คน  รวม 60  คน (สหกรณละ 1 รุน) ระยะเวลา รุนละ 1 วัน โดยชวงเชาบรรยายหัวขอเรื่อง สิทธิ หนาท่ี ความรับผิดชอบ 
และบทบาทสมาชิกในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ และชวงบายบรรยายหัวขอเรื ่อง การมีสวนรวมในการขับเคลื ่อน  
พัฒนา และแกไขปญหาของสหกรณ 
 3) โครงการพัฒนาคณะกรรมการสหกรณเขมแข็งท้ังคณะ ผานระบบ Zoom Meeting 
 กลุมเปาหมาย คณะกรรมการสหกรณภาคการเกษตรในพื้นที่จังหวัดลำปาง เชียงราย และพะเยา 
จังหวัดละ 2 สหกรณ จำนวน 1 รุน 60 คน ระยะเวลา รุนละ 2 วัน 
 ท้ังน้ี โครงการพัฒนาคณะกรรมการสหกรณเขมแข็งท้ังคณะ ผานระบบ Zoom Meeting สามารถเพ่ิม
จำนวนผูเขาอบรมได และโครงการอบรมครูผูสอนสหกรณยังคงมีเหมือนเดิมเพียงแตวาโครงการยังไมไดรับอนุมัติเปนทางการ 
ถาไดกำหนดการ รายละเอียดหรือมีโครงการเพ่ิมเติมจะแจงใหทราบอีกครั้ง 
 ประธานฯ แนะนำเพิ ่มเติมขอใหศ ูนย ถ ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 10 จังหวัดลำปาง  
จัดอบรมสหกรณนอกภาคการเกษตร เนนการทำแผนงานธุรกิจสหกรณ เพื่อชวยในการขับเคลื่อนความเขมแข็งใหสหกรณ 
ไดอยางแทจริง 
 
 มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
 
เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
  
 
 
 
 
 
 

อัจฉรา สืบแสงทอง 

(นางสาวอัจฉรา สืบแสงทอง) 
เจาพนักงานธุรการ 

ผูจดรายงานการประชุม 

กาญจนา ยะถา 
(นางสาวกาญจนา ยะถา) 

นักวิชาการสหกรณชำนาญการ 
ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 


